
Szám: 1/3/8/2011.

Jegyzőkönyv

Készült:  Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  május  23-án 
16.00 órai kezdettel tartott üléséről.

Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme

(A képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért a jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv.)

Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Varga Béláné alpolgármester,
Kondor Géza, Kálomista Gábor, Gángó István,
Eitner József, Török Péter képviselő-testületi tagok.

A meghívottakból jelen van: Hamarné Szöllősy Emília jegyző helyett Tóthné Titz Éva  
                                              főtanácsos, Müller Márton főtanácsos, Horváth József Révfülöpi
                                              Rendőrőrs Parancsnok.
Tanácskozási joggal részt vesz: Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke, Zsitnyányi István

Révfülöpi  Fürdőegyesület  Elnöke,  Vókó  László  Gázló 
Környezet  és  Természetvédő  Egyesület  Elnöke,  Tóth  Csaba 
Vízi Sportegyesület Elnöke.

Miklós Tamás polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait, alpolgármester asszonyt, 
megbízott jegyző asszonyt, a civil szervezetek képviselőit, a napirendek előadóit és a televízió 
előtt ülő révfülöpi lakosokat.
Megállapítja,hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 6 fő és 
a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.

Tanácskozási  joggal  a  Révfülöpi  Vízi  Sportegyesület  képviselője  Tóth  Csaba,  Révfülöpi 
Polgári Kör Elnöke, Dianovics Béla, a Révfülöpi Fürdőegyesület Elnöke Zsitnyányi István, és 
a Gázló Környezet és Természetvédő Egyesület Elnöke Vókó László vesz részt az ülésen.

Jegyzőkönyv-hitelesítők  személyére  tesz  javaslatot,  kéri  vita  nélkül  szavazzanak 
személyükről. Javasolja Kondor Géza képviselő urat és Török Péter képviselő urat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Kondor Géza és Török Péter képviselő-testületi tagok.

Jelentés a lejárt  határidejű képviselő-testületi  határozatok végrehajtásáról,  a két ülés 
között  történt  eseményekről,  valamint  a  polgármester,  illetve  a  bizottság  elnökének 
beszámolója két ülés közötti időben történt átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Miklós  Tamás  polgármester:  szóbeli  kiegészítés:  elmondja,  két  alkalommal  tartott  a 
képviselő-testület rendkívüli testületi ülést. 2011. május 2-án tartott rendkívüli testületi ülésen 
döntött az Integrált Közösségi Szolgáltatói Tér felújítás közbeszerzési eljárás eredményéről. A 
beruházás kivitelezésére kijelölte a legkedvezőbb ajánlatot 44.921.482 Ft árajánlatot adó SZ-
L Bau Építőipari Kereskedelmi Kft-tét. A szerződés aláírására a mai napon 15 órakor került 
sor.  A képviselő-testület  a május 2-i  ülésen döntött  a balatoni  szúnyogirtás  területarányos 
hozzájárulásáról,  ami  900.000  Ft-os  költséget  jelent  Révfülöp  Nagyközségnek.  A  testület 
döntött továbbá arról is, hogy nem kíván vásárolni Szántód község eladásra felkínált Bahart 
részvényeiből,  illetve  a  képviselők  tájékoztatást  hallgattak  meg  a  KEOP  pályázattal 
kapcsolatban,  amelyen  végül  is  nem  vesz  részt  a  település.  2011.  május  19-én  tartott  a 
képviselő-testület  másik  rendkívüli  ülését,  amelyen  Révfülöp  Nagyközség  Polgármesteri 
Hivatal jegyzői állásra pályázók személyes meghallgatására került sor. 
Tájékoztatja a képviselőket,  hogy május 18-án ülést  tartott  a Révfülöpi  Szociális  Társulás 
Társulási Tanácsa. A polgármesterek személyes meghallgatás keretében ismerkedtek meg a 
Révfülöpi  Szociális  szolgálatvezető  helyettesítésére  kiírt  pályázatra  jelentkezőkkel  és 
döntöttek a szolgálatvezető kiválasztásáról. Egyhangú szavazással Szomjas-Jakab Erzsébetet 
választotta meg határozott időre a Révfülöpi Szociális Szolgálat vezetőjévé.

Eitner József  Oktatási,  Szociális  és Kulturális  Bizottság Elnöke:  a bizottság átruházott 
hatáskörben május 17-i ülésén az alábbi döntést hozta, egy esetben átmeneti segélyt állapított 
meg  30.000  Ft  összegben,  egy  esetben  lakásfenntartási  támogatás  összegét  módosította 
jogszabályváltozás miatt. 

Kérdés, vélemény  nem  hangzott el.

Miklós Tamás polgármester: aki elfogadja a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásról szóló jelentést a kiegészítésekkel együtt- kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

43/2011. (V.23.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést a kiegészítésekkel 
együtt elfogadja.

Miklós Tamás polgármester: előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendjére vonatkozó 
javaslatot.

Kérdés nem hangzott el.
Észrevétel, vélemény:
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Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: tájékoztatásul elmondja, ma kapta meg Sárkány 
Sándor úr levelét, melyben jelzi, hogy bejegyzésre került a Földgömb Színház Nonprofit Kft, 
csatolta  az  alapító  okiratot,  végzést.  Szeretné,  ha  haladéktalanul  megkezdődnének  a 
tárgyalások  -  amit  a  legutóbbi  ülésén  jóváhagyott  a  testület  -  a  Semsei  major  területén 
építendő Globe színház ügyében. Szeretné, ha tudná a testület, hogy a rájuk bízott feladatot 
teljesítették. Bejelenti, hogy július 20-tól augusztus 20-ig a révfülöpi mólóról lesz a Magyar 
Televízió délelőtti műsora délelőtt 9-től 11-ig, ezt délután ismétli a Magyar2 és este öt órától 
ad egy egyórás összefoglalót a Magyar 1. Ezen kívül a Duna Televízió két műsorral is készül 
Révfülöpre,  erről  még  folynak  a  tárgyalások.  Megköszöni  a  helyi  vállalkozók  segítségét 
abban, hogy ez egyáltalán létrejöhessen név szerint  Pupos Norbertnek és barátainak. Nagyon 
komoly dolgot tettek azért, hogy a falu olyan népszerűségre tegyen szert, amit úgy gondol, 
hogy  a  179  Balaton-parti  település  közül  azért  ez  egy  nagyon-nagyon  komoly  kiugrási 
lehetőség.
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  az  előző  testületi  határozattal  felhatalmazták 
tárgyalásra, úgy váltak el Sárkány Sándor úrtól, hogy amennyiben van miről tárgyalni akkor 
részletekbe  menően  tárgyalnak.  Nagyon  jó  a  visszhangja  ennek  a  kezdeményezésnek.  Ez 
hallatlan nagy lehetőség a település számára, hogy a televízióban meg fog jelenni. Köszöni a 
település lakói és a testület nevében. 

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:

N a p i r e n d

1.)  Beszámoló  Révfülöp  település  közbiztonságának  helyzetéről  a  közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről.
Előterjesztő: Horváth József r.fhdgy. őrsparancsnok

2.)  Révfülöp Nagyközség  Önkormányzata  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatai 
ellátásának értékelése.
Előterjesztő: Tóthné Titz Éva főtanácsos, helyettes-jegyző

3.) Beszámoló a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2010-ben végzett munkájáról.
Előterjesztő: Bögös Rita Szolgálatvezető

4.)  Révfülöp  Nagyközség  települési  szilárd  hulladék  gyűjtésére  és  elszállítására 
vonatkozó  szervezett  közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről  szóló  rendelet 
megalkotása.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

5.) Révfülöpi strandfürdők használatáról szóló 7/2003. (V.26.) önkormányzati rendelet 
módosítása.
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Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

6.) Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 15/2007. (XII.19.) 
önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

7.) Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 
létrehozásáról megállapodás módosítása, Alapító Okiratának módosítása.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

8.)  Révfülöp  és  Térsége  Intézményirányító  Társulás  Társulási  Szerződésének  és  a 
Révfülöpi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
  
9.) Salföld Község Önkormányzatának megkeresése révfülöpi védőnői körzethez tartozó 
csatlakozás tárgyában.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

10. ) Hajnal utcai ingatlanok pályázati úton értékesítésre történő meghirdetése.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

11.) Révco Bt. Császtai strandi K 2. sz. üzlet bérleti idő módosítása.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

12.) NÉMO 2008. Kft. közterület-használati engedély kérelme
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

13.)  Balatonszemes  és  Balatonudvari  Község  Önkormányzatának  megkeresése 
BAHART Zrt. részvényeinek értékesítése tárgyában.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

14.) Civil szervezetek és Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelmei elbírálása.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
 -Veszprém Megyei Mentőszervezet „04 Alapítvány” támogatási kérelme
            -Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme.
            -Kővágóörs Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
            -Gázló Környezet és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme.

15.) Balatoni Futár közéleti magazin anyagi támogatás kérelme.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
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Zárt ülés
16.)  Jegyzői  állásra  beérkezett  pályázatok  elbírálása.  Révfülöp  Nagyközség 
Önkormányzat Jegyzőjének kinevezése.

1.)  Beszámoló  Révfülöp  település  közbiztonságának  helyzetéről  a  közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás polgármester:  köszönti  Horváth  József  rendőr  főhadnagy urat,  Révfülöpi 
Őrsparancsnokot. Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítése?
Horváth József r. fhdgy, őrsparancsnok: szóbeli kiegészítés: köszönti a képviselő-testület 
tagjait.  Elmondja  a  révfülöpi  Rendőrőrs  területe  16 településből  áll,  amely egy 28 km-es 
Balaton-parti  szakaszon  fekszik,  beleértve  a  Káli-medencét  és  Nemesvita  községet  is.  E 
feladatot az őrs állománya oldja meg, 8 körzeti megbízottal és 6 járőrrel ténykednek. Bízik 
benne, hogy ez a létszám a jövőben változni fog, és egy pozitívabb elmozdulást fognak érezni 
ebből. Úgy gondolja, az őrs állománya megfelelően teljesít a megfelelő időszakokban. Két 
körzeti csoport került kialakításra, az egyik a révfülöpi körzeti megbízotti csoport, a másik a 
badacsonytomaji,  mindkettő  4-4  körzeti  megbízottal  ténykedik  és  ezen  felül  a 
járőrállománnyal. A tavalyi évben megerősítő erőket kaptak, amely nagy segítséget jelentett 
az idegenforgalmi szezonban. Ezzel az erővel megfelelő mennyiségben és minőségben tudtak 
jelen lenni a településeken. A bűncselekményi mutatók javulást mutatnak. Összességében jól 
dolgozott  az  állomány.  Kiemeli,  hogy  a  nyári  idegenforgalmi  szezonban  a  Balaton-parti 
strandokon  és  egyéb  fizető  helyeken,  amelyeket  önkormányzatok  üzemeltetnek, 
megközelítőleg  600.000-es vendégszám fordult  meg,  amelyben  nincsenek benne az egyéb 
kirándulók. Ez egy óriási számadat. A révfülöpi hajóállomásról is például majd 12.000 embert 
utazott  át  a  túlsó  partra  és  közel  100.000  emberről  beszélhetnek  akik  megfordultak  a 
strandokon. A szükséges feladatot el tudták látni. A tavalyi évben a polgárőrség részéről 1-2 
fő segítette  a  munkájukat.  Kiemeli  a  községben működő közterület-felügyelői  szolgálatot. 
Több esetben  láttak  el  közös  szolgálatot.  Kellő  információkat  megadják  egymás  számára, 
amellyel egymás munkáját tudják segíteni. Az igazgatásrendészeti tevékenység főként inkább 
a  balesetek  tekintetében  mutatkozik.  Szerencsére  olyan  baleset  nem történt  a  községben, 
amely  komoly  lett  volna.  Megköszöni  az  önkormányzat  támogatását,  amellyel  segítik  a 
munkájukat.  A bűncselekményekkel  kapcsolatban  elmondja,  majdnem minden  településen 
emelkednek a közrend elleni bűncselekmények,  a visszaélés okirattal is ebbe a kategóriába 
tartozik. Ez korábban úgy történt, ha történt egy lopás, azt lopásként statisztikázták, most már 
ha történik egy lopás és abban van 10 db személyi igazolvány, az tíz bűncselekmény nem egy. 
Motiválatlan  rongálások számai  emelkedtek.  Kéri,  ha valaki  lát  ilyent  szóljon telefonon a 
rendőrségre. 

Kérdés:
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Eitner  József  Oktatási,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  Elnöke: elmondja,  a  közrend 
elleni bűncselekmény tavaly 4 volt, most 19. Ez óriási emelkedés.
Horváth József r.fhdgy:  nehéz helyzetbe került  a lakosság, megélhetés terén is nehezebb 
helyzetbe  kerültek,  ebből  konfliktus  helyzetek  adódnak.  Nem  az  a  megoldás,  hogy 
összeverjék egymást, vagy széttörjenek bármit, így vezetik le, így oldják meg.

Vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
az  elmondottakkal  maximálisan  egyetért.  Az  év  nagy  részében  úgy  érzi  megfelelő  erők 
vigyáznak a lakosságra, megfelelő súlyozottsággal. Problémája, amikor a nyári kisegítő csapat 
megérkezik, akkor kicsit úgy érzi a település egy kicsit kicsi ahhoz, hogy ilyen pályakezdő 
csapatot fel tudjon venni. A turisták, itt lakók sokszor zaklatásnak élik meg azt, hogy például 
a  délután  2  és  4  óra  között  hazatérő  nagypapa  hozza  a  gyereket  –  látszik,  hogy  nem 
potenciális  bűnözőről  van  szó  –  rendszeresen  ellenőrizgetik,  ami  nem  igazából  nem  a 
közrendnek  és  a  közbiztonságnak  a  növelését  szolgálja,  bár  mint  kívülálló  nem  tudja 
szakmailag  megítélni,  viszont  az  a  probléma,  hogy  egy-egy  hetet  átvészelnek,  de  őket 
turnusonként váltogatják és kezdődik minden elölről. Ha valaki 8 és 10 óra között megy haza 
havonta huszonötször mutatja meg helyi lakosként az iratait ez kellemetlen tud lenni. Ebben 
valamilyen segítséget tudnának adni? Tudnának-e segítséget adni a közterület-felügyelőnek az 
illegális szemétlerakások felderítésében?
Zsitnyányi  István  Fürdőegyesület  Elnöke:  elmondja,  amit  szeretne  mondani  az  inkább 
Révfülöp  közrendjével  kapcsolatos.  Révfülöp  nagyközség  rendeletben  szabályozta  a 
közterületek  használatát.  Ennek szellemében  közterületen  sátrazni  tilos.  A Császtai  strand 
melletti feltöltött területen a horgászok sátrat vernek és életszerűen ott töltenek heteket. Volt 
aki  két  hétig,  tíz  napig,  egy  hétig.  Amit  a  köztisztasággal  kapcsolatban  elkövetnek  az 
elítélendő. Legjobb tudomása szerint Rácz László közterület-felügyelő segítette a munkájukat. 
Nem lehetne esetleg közösen odamenni a sátrazókhoz és felszólítani őket, hogy Révfülöpön 
tilos sátrazni. Nem engedve annak a kifogásnak, hogy ez csak „szélvédő”, „napvédő”. Ott 
élnek a parton, kéri ebben a kérdésben a segítséget.
Horváth  József  r.fdngy: válasz:  ha  történik  olyan,  hogy a  strandról  hazatérő  nagypapát 
igazoltatják  le,  erről  szeretne  tudni,  mert  az  eligazítások  alkalmával  a  fő  csapásirányt  a 
bűnözők kiszűrésére akarják szentelni. Minden energiát a megelőzésre és a felderítésre kell 
összpontosítani. Hozzá kell tenni, mivel nem ismerik a helyi lakókat és a megerősítő erőket 
ilyen formában tudják csak megkapni, ők mondják meg, hogyan tudnak jönni, nekik így kell 
elfogadni.  Ha  ők  nem lennének,  akkor  lényegesen  kevesebb  rendőr  lenne  a  területen  és 
lényegesen nehezebb helyzetben lennének. Úgy gondolja, vannak kirívó esetek. Azzal nem ért 
egyet, hogy valaki egy hazafelé sétáló nagypapát igazoltat az unokáival. Viszont este 10 óra 
után igen is más világot élnek,  olyan utazó bűnözők vannak, akik Mercédesszel jönnek le 
kocsit feltörni, Audival lopnak rézcsatornát, surrannak be. Ellenőrzésekkel lehet kiszűrni azt, 
hogy a gépjárműbe mit szállít és a körözött személyeket is csak az igazoltatások útján lehet 
kiszűrni.  Ha valakit  többször  állítanak  meg megbeszélik,  ennek mi  lehet  az  oka,  mert  ok 
nélkül senkit nem zaklatnak a rendőrök. Nem tudja megígérni, hogy az elkövetkező hónapban 
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esetleg  kétszer  nem  igazoltatnak  le  egy  embert,  aki  éjszaka  megy  hazafelé  gyalogosan. 
Tavalyi évben volt egy olyan időszak, amikor táblákat forgattak el az emberek. Kortól, nemtől 
függetlenül adta ki utasításba, hogy mindenkit fel kell írni. 
Miklós Tamás polgármester: részletes beszámolót kaptak, örvendetes, hogy az ismertté vált 
bűncselekmények száma csökkent 2010 évben. Az önkormányzathoz érkező megkeresések 
mindig  arra  irányulnak,  hogy a  közbiztonság megerősödését  segítse  elő  az önkormányzat, 
tehát legyen több rendőr az utakon, visszatartó erőként jelenjenek meg a strandon illetve a 
szórakozóhelyeken. Úgy érzi aránylag jó, megfelelő Révfülöpön a közbiztonság. Részt vettek 
a településfejlesztési  bizottság elnökével Alsóörsön egy strandok biztonságának kérdésével 
kapcsolatos összejövetelen. Révfülöp a problémamentes övezethez tartozik. A rendőrségnek 
jó a kapcsolata az önkormányzattal, korrekt munkakapcsolat alakult ki. 
Szavazásra bocsátja, aki elfogadja a beszámolót kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

44/2011. (V.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Révfülöp település 
közbiztonságának  helyzetéről  a  közbiztonság  érdekében  tett  intézkedésekről” 
szóló beszámolót elfogadja.

2.)  Révfülöp Nagyközség  Önkormányzata  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatai 
ellátásának értékelése. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: megkérdezi az előterjesztés elkészítőjét kívánja-e kiegészíteni?
Tóthné Titz Éva főtanácsos: köszöni, nem kívánja kiegészíteni. 
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási,  Szociális   és Kulturális  Bizottság Elnöke:  elmondja,  részletes a 
beszámoló, jó anyagot kaptak. A bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: tartalmas, lényegre törő az előterjesztés. Révfülöpön aránylag 
kiegyensúlyozott  és  normalizálódott  a  helyzet,  nincsenek  nagy  problémák.  Megfelelő  az 
ellátás a településen. Aki elfogadja az előterjesztést kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

45/2011. (V.23.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadja.
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3.) Beszámoló a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2010-ben végzett munkájáról.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: az előterjesztés  előkészítője egészségügyi  okok miatt  nincs 
jelen. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, a bizottság 2 
igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja  a  Szociális  Szolgálat  2010-ben  végzett  munkájáról 
szóló beszámolót.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós  Tamás  polgármester:  tájékoztatásul  elmondja,  hogy  a  szolgálatvezető  szülési 
szabadságra  megy,  helyettes  szolgálatvezető  fogja  ellátni  addig  a  feladatokat.  Szavazásra 
bocsátja, aki elfogadja az előterjesztést kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

46/2011. (V.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Révfülöpi  Szociális 
Szolgálat 2010 évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

4.)  Révfülöp  Nagyközség  települési  szilárd  hulladék  gyűjtésére  és  elszállítására 
vonatkozó  szervezett  közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről  szóló  rendelet 
megalkotása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós  Tamás  polgármester:  mindkét  bizottság  megtárgyalta,  kéri  a  bizottságok 
véleményét.
Bizottsági vélemények:
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke: a  bizottság  2  igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Miklós Tamás polgármester: jegyző asszony írásban a módosításokat átadta a képviselők 
részére.  A  pontosítások  és  képviselői  javaslatok  beépítésre  kerültek  a  rendeletbe.  Van-e 
kérdés a rendelettel kapcsolatban?
Kérdés:
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: mi történik, ha nem emblémás zsákot visznek az átvevő 
helyre, akkor átveszik, lehet fizetni, vagy át sem veszik?
Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke: hány százalékos díjemelés van javaslatban?
Miklós Tamás polgármester: válasz: elmondja, csak emblémás zsákot lehet elhelyezni a volt 
édász épületnél. Az önkormányzatnak nincs lehetősége és törvényi felhatalmazása a szemét- 
szedésre,  gyűjtésre.  Egy lehetőséget  próbálnak ki,  hogy a szemét  ne az utcán heverjen és 
beterítse  az egész utcát.  A nem emblémás zsákokat nem lehet  leadni,  mivel  az emblémás 
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árába benne van a szállítás költsége. Jelen pillanatban emelésre nem kerül sor. A rendelet azt 
tartalmazza,  hogy  az  Észak-balatoni  Hulladékkezelő  és  szolgáltató  árait  kötelezően  kell 
mindenhol egyformán foganatosítani. Ezt elfogadta, ill. kénytelen lesz elfogadni 153 Balaton- 
környéki település. Decemberben történt az előterjesztés, nem bocsátotta vitára eddig, mivel 
nem kezdte meg a szolgáltatást  a királyszentistváni hulladéklerakó. Újságból értesülhettek, 
hogy május  5-én leégett  a  királyszentistváni  új  lerakó és  minden visszaállt  három hónapi 
időszakra a régi szállítási rendszer lépett életbe. A decemberbe küldött áremelés sincs jelenleg 
érvényben.  Az emelés  mértéke  a  testület  elé  fog kerülni,  amikor  megindul  a szolgáltatás. 
Örömmel tájékoztatja a képviselőket, hogy május 1-től elindult a szelektív hulladékgyűjtés, 2 
helyszínen  háromféle  szelektív  gyűjtést  tudnak  fogadni.  Az  elszállítás  folyamatos  lesz. 
Jelentős áremelésre fog sor kerülni az biztos. 
Varga  Béláné  alpolgármester:  megköszöni,  hogy  javaslatát  bevették  a  rendeletbe,  tehát 
hogy a  szolgáltató  az  általa  okozott  kárért  felelősséggel  tartozik.  Másik  javaslata,  miután 
többnyire  a  hétvégi  szemétlerakásoknak  a  buszmegállók  az  „áldozatai”,  javasolja,  hogy a 
buszmegállókhoz és oda ahova általában leszokták rakni a szemetet, tegyenek ki egy táblát 
jelezve, hogy „szemetet lerakni tilos”. Az emblémázott zsákos szemetet pedig a szolgáltató 
által biztosított telephelyen lehet lerakni és jelezve, hogy hol van ez a hely. 
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja a 
7. § (5) bekezdéséhez az lenne a javaslata, hogy függelékben sorolják fel azokat a helyeket, 
ahol  ezek  a  zsákok kaphatók.  A telephelyen  arra  nincs  lehetőség,  hogy embléma  nélküli 
zsákot vegyenek, de pár száz méteren belül ez a zsák megvásárolható, tehát gondot talán nem 
fog ez okozni. Függelékben pontosítsák továbbá az átvevőhely nyitva tartás idejét is.
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, akik nézik a tévét nem tudják, hogy miről 
van  szó,  legalább  a  díjakat  ismertetni  kellene.  Ennek  a  rendeletben  bizonyos  részén  az 
alkalmazásával gondok lesznek. Nem mérték fel kellőképpen az emblémás zsákok leadását. 
Az IKSZT projekt beindul, ez építési terület lesz. Nagy mennyiségű szeméttel fogják magukat 
szembe találni. A szemét odaszállítása plusz költséget jelent. Ismételten elmondja, működik 
az országban nagyon jól  az  un.  hulladékudvar.  Foglalkozni  kellene  vele.  Mindenki  az 50 
literes kukát fogja választani. Legnagyobb dilemmája, hogy a keletkező szemétmennyiséggel 
mit fognak tudni kezdeni.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztés és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
ők is gondoltak erre. Az alaphelyzet az volt, hogy van egy lehetetlen helyzet, amit meg kell 
oldani.  A legrosszabb megoldás  az,  ami  addig volt.  A temetőnél  kihelyezett  konténereket 
gyakorlatilag  szeméttelepnek  használták.  A  Kacsajtosi  útnál  és  a  Turista  utcánál  a 
szemétlerakás leredukálódott. A megoldás a szemét ellenőrzött átvétele. A mennyiségtől nem 
kell  félni,  ezt  be  tudják  vállalni.  Az  IKSZT-nél  főleg  belső  építkezés  lesz.  A  rendszer 
bevezetését nem befolyásolja. Ha nem próbálják meg, soha nem tudják meg. A hulladékudvar 
hosszú távon lehet, hogy jó megoldás. Jelenleg ennél jobb ötlet nincs. Javasolja próbálják meg 
ebbe a formába és vezessék be.
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: örül annak, hogy ez a „szemét” ügy így megoldódik 
azoknak a részére ahova nem tud felmenni a szemétgyűjtő autó. Megszűnnek azok a nem 
kívánatos gócok, amelyek a Szőlő utcában, egyéb helyeken voltak, főleg nyári időszakban. 
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Meg  lehetne-e  oldani,  hogy  az  átvevő  helyen  is  legyen  lehetőség  az  emblémás  zsák 
megvásárlására.  Szomorú,  hogy  elektromos  művek,  gázművek,  mint  szolgáltatók  extra 
profitra  tesznek  szert,  mint  szolgáltatók.  Állami  ellenőrzés  alá  kell  vonni  ezeket  a 
szolgáltatók, hogy ne képezhessenek extraprofitot, miután csak szolgáltatnak.  Úgy gondolja, 
akár  a  képviselők,  akár  a  civil  szervezetek  részéről  is  lennének  hasznos  ötletek  arra 
vonatozóan, ha mégis emelnék a díjat milyen formában lehetne mégis bizonyos időszakban 
csökkenteni a szemétszállítási díjat. Erre most nem szeretne kitérni. Kéri polgármester urat, 
szíveskedjen ezt a dolgot napirenden tartani és adott esetben ennek kellő hangsúlyt szentelni. 
Zsitnyányi  István  Fürdőegyesület  Elnöke:  elmondja,  a  közgyűlés  foglalkozott  a 
szolgáltatók  díjaival,  a  szolgáltatók  magatartásával.  Mint  üdülőtulajdonosokat  a  díjak 
tulajdonképpen kétszeresen negatívan  érintenek.  A szemét  esetében is  egyszerre  csak egy 
helyen szemetelnek, vagy az állandó lakóhelyen, vagy az üdülőben szemetelnek. Díjat viszont 
az elszállított kukák alapján fizetnek. Pár évre visszamenőleg minden szolgáltató bevezette az 
un.  rendelkezésre  állási  díjat,  ugyanez  vonatkozik  az  alapdíjra  is.  Magyarország  érdekes 
helyzetben  van,  talán  a  világon  a  legjobb  az  édesvíz  készlete.  Ha  megvizsgálják  a 
vízszolgáltatásért  fizetett  díjakat,  akkor  torony magasan  vezetnek a  világon.  Kiengedték  a 
kezükből ezt a szolgáltatást.  A szolgáltatót a nyereség tömeg érdekli,  növeli a költségeket. 
Biztosítani  kell  a  szolgáltatóknak  az  átláthatóságát.  A  civileknek  a  társalmi  kontroll 
megjelenítése az érdekük. Arra kéri polgármester urat, hogy a balatoni régióban tegye szóvá 
azt,  hogy átláthatók  legyenek a régiós szolgáltatók.  Tudják azt,  hogy milyen  költségekkel 
gazdálkodnak, milyen béreket fizetnek és milyen egyéb költségnövelő tényezőket használnak. 
Miklós  Tamás polgármester: elmondja,  új  vezetése  van  a  DRV-nek,  idén  először  az  új 
vezető  nem  emel  a  Balatonnál  vizet.  Ez  már  egy  nagy  előrelépés.  Nem  támogatja  a 
hulladékudvarok  létrehozását  Révfülöpön,  nem  látja  fizikálisan  a  lehetőségét.  Felmerült 
képviselő  úr javaslataként, nem tudja elképzelni, hogy házak között valahol, bárki békés úton 
hulladékudvart  tudna létrehozni.  Amennyiben képviselő úr ezt a javaslatát  fenntartja, mint 
műszaki  ember  bízzák meg azzal,  hogy a hulladékudvar  létesítés  koncepcióját  fogalmazza 
meg,  dolgozza ki helyszínekkel  egyebekkel.  A rendelettel  kapcsolatban,  mindkét  bizottság 
támogatta a rendelet elfogadását. Javasolja, ha befogadja az előterjesztő, a 2. sz. függeléket 
hozzák létre, legyenek felsorolva az emblémás zsákot árusítók. Nyitva tartással kapcsolatban 
az  átvevőhely  június  1-től  szeptember  30-ig  főidényben  mindennap  nyitva  tart,  ezen 
időszakon kívül munkanapokon tartanak nyitva. Az előterjesztő a két javaslatot befogadta.
Török Péter képviselő-testület tagja:  javasolja, mivel kb. már harmadik ciklus óta téma a 
szilárd  hulladék  elhelyezése.  A  hulladékgyűjtés  és  kezelés  kérdése  közügy,  nem  azon  a 
mércén mérhető, hogy ki szeretné, vagy ki nem szeretné. A hulladékot össze kell gyűjteni. 
Vannak hulladékgyűjtő helyek. Indulásnak jó, de azért ez nem az örökkévalóságig tartható, 
hogy  állandóan  valami  fegyelmi  helyzetben  gyűjtsék  a  hulladékot,  ez  nem egy  fejlődés. 
Indulásnak jó, de nem ez a jövő. Egy fejlődésnek el kell indulnia, ezt meg kell oldani. 
Miklós Tamás polgármester: 4. sz. függelékbe bekerülnek a helyek, az 1. sz. függelékbe az 
időpontokat ill, az  időszakokat pontosítják. Visszatérve képviselő úr hozzászólására, az volt a 
javaslata, hogy dolgozza ki képviselő úr a hulladékudvar koncepcióját. Annak nincs értelme, 
hogy 12 éve mindig csak beszélnek róla, egyikük sem ért hozzá és nem tudnak elmozdulni. 
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Személyes véleménye, hogy Révfülöpön nem lát olyan helyszínt, ahol közegészségügyileg és 
egyéb okok miatt ez megvalósítható. Nincs kijelölve ipari terület  rendezési terven. Meg lehet 
csinálni,  de elő  kell  készíteni,  javaslatot  kell  tenni.  Inkább a  Káli-medencével  összefogva 
közösen egy lerakót tudna elképzelni. Most tett arra javaslatot, hogy egy műszaki dolgokhoz 
értő képviselő, aki a javaslatot tette, dolgozza ki, vállaljon benne munkát és hozzák vissza a 
testület elé. Az önkormányzatnak nincs hulladékos szakembere. Kétféle szemetelő van, van 
egy  jóindulatú  szemetelő  és  van  egy  rosszindulatú  szemetelő.  A  jóindulatúnak  most 
lehetősége  lesz  arra,  hogy  megvéve  a  zsákot  elhelyezze  azt  a  volt  édász  épületnél  lévő 
konténerekbe. Ezzel már előbbre léptek, mert eddig ilyen nem volt. A rosszindulatú nem fogja 
elvinni. Úgy gondolja előrelépés a rendelet ilyen téren. 
Gángó  István  képviselő-testület  tagja: javaslatot  tett  a  problémára,  bizottsági  szinten, 
alpolgármesteri  szinten,  vagy  mivel  fajsúlyos  úgy  polgármesteri  szinten.  Azt  javasolja, 
polgármester úr ne a Balatoni Szövetségbe járjon meg egyébbe, hanem foglalkozzon ezzel a 
kérdéssel, mert ez közügy a település polgárainak a zsebére vonatkozik. Ő egy működő, élő 
dolgot javasolt, nem ő találta ki, meg kell nézni. Javasolja minimum bizottsági szinten kell 
foglalkozni vele. 
Miklós Tamás polgármester: van egy indítványa, kéri a képviselő-testületet, hogy bízza meg 
Miklós  Tamás  polgármestert  és  Gángó  István  képviselő  urat,  mint  nyugdíjas  műszaki 
szakembert,  hogy a révfülöpi hulladékudvar koncepcióra készítsen tervezetet és terjessze a 
képviselő-testület elé. 

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  1  tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül felkéri Miklós Tamás polgármester urat és Gángó István képviselő 
urat, hogy a Révfülöpi Hulladékudvar koncepciójára készítsen javaslatot majd  terjessze 
a képviselő-testület elé.

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  az  árak  nem  változtak.  Aki  egyetért  a 
rendelettervezettel - az elhangzott módosításokkal együtt - kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotja a

7/2011. (V.25.) önkormányzati rendeletet
„A település  szilárd  hulladék  gyűjtésére  és  elszállítására  vonatkozó  szervezett 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről.”

5.) Révfülöpi strandfürdők használatáról szóló 7/2003. (V.26.) önkormányzati rendelet 
módosítása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás  polgármester: a  rendeletmódosítást  mindkét  bizottság  tárgyalta  kéri  a 
bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
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Eitner  József  Oktatási,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  2  igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

Kérdés, vélemény nem  hangzott el.
Miklós  Tamás  polgármester:  aki  elfogadja  a  bizottságok  egybehangzó  véleményét  - 
kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül megalkotja a

8/2011. (V.25.) önkormányzati rendeletet

„A strandfürdők használatának  rendjéről  szóló  7/2003.  (V.26.)  önkormányzati 
rendelet módosításáról. „

6.) Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 15/2007. (XII.19.) 
önkormányzati rendelet módosítása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemények:
Eitner József Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság Elnöke: a bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós  Tamás  polgármester:  aki  egyetért  a  két  bizottság  javaslatával  és  elfogadja  a 
rendeletmódosítást kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül megalkotja a

9/2011. (V.25. ) önkormányzatit rendeletet
„Az egyes szociális  és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról  szóló 15/2007. 
(XII.19.) önkormányzati rendelet  módosításáról.”

7.) Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 
létrehozásáról megállapodás módosítása, Alapító Okiratának módosítása. (Írásos anyag a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét.
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Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság Elnöke: a bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a módosítást.

Kérdés:
Varga  Béláné  alpolgármester:  az  óvodai  alapító  okirattal  kapcsolatban  kérdése,  hogy  a 
társult  települések  polgármestereinek  az aláírása  szándékosan maradt  ki  a  3.  illetve  4.  sz. 
mellékletekben?
Tóthné  Titz  Éva  főtanácsos:  válasz:  elmondja,  a  Magyar  Államkincstárral  egyeztetve 
készítette  elő  az  alapító  okirat  változtatatását.  Az eredeti  alapító  okirat  is  ilyen  formában 
tartalmazta  az aláírást,  tehát a polgármester  és a jegyző aláírása volt rajta. Célszerű lenne 
minden  településnek  elfogadni  a  változást,  ezért  került  záradékra  minden  település 
határozattal történő elfogadása, de az aláírás továbbra is polgármesteri marad. 
Miklós Tamás polgármester: az érintett települések önkormányzatainak megküldésre került 
tárgyalás és elfogadás céljából. Aki egyetért  az előterjesztésben leírtakkal – kézfeltartással 
szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatokat:

47/2011. (V.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp és Térsége 
Napközi  Otthonos  Óvoda  Intézményfenntartó  Társulás  létrehozásáról  szóló 
megállapodást  az  előterjesztésben  foglalt  melléklet  szerint  -  Balatonszepezd 
község Társulásból történő kilépésének átvezetése – elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, a Társult községek Önkormányzata által 
történő elfogadást követően a megállapodás egységes szerkezetbe foglalására. 

Felelős:   Tóthné Titz Éva főtanácsos
Határidő: 2011. június 20.  

48/2011. (V.23.) Kt. határozat
 Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp és Térsége 
Napközi  Otthonos  Óvoda  56/2009.  (V.25.)  számú  határozatával  megállapított 
Alapító Okiratát módosítja és a felvehető maximális gyermeklétszámot 33 főben 
állapítja meg.
Az Alapító Okirat módosítása jóváhagyása napján lép hatályba. 

A  Képviselő-testület  felkéri  a  Jegyzőt,  hogy  az  Alapító  Okiratot  a  Társult 
községek  Önkormányzatai  által  történő  elfogadást  követően  a  Magyar 
Államkincstár törzskönyvi nyilvántartása részére küldje meg.

Felelős:   Tóthné Titz Éva főtanácsos
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Határidő: 2011. június 20.  

49/2011. (V.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp és Térsége 
Napközi Otthonos Óvoda 56/2009. (V.25.) számú határozatával megállapított 
Alapító Okiratát az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint módosítja és 
egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Az Alapító Okirat módosítása jóváhagyása napján lép hatályba.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  Jegyzőt,  hogy  az  Alapító  Okiratot  a  Társult 
községek  Önkormányzatai  által  történő  elfogadását  követően  a  Magyar 
Államkincstár törzskönyvi nyilvántartása részére küldje meg. 

Felelős:   Tóthné Titz Éva főtanácsos
Határidő: 2011. június 20.  

8.)  Révfülöp  és  Térsége  Intézményirányító  Társulás  Társulási  Szerződésének  és  a 
Révfülöpi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Eitner  József  Oktatási,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  2  igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a módosítást.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós  Tamás  polgármester:  aki  egyetért  az  előterjesztéssel  és  a  határozati  javaslatban 
szereplő módosításokkal - kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

50/2011. (V.23.) Kt. határozat
a.)  Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Révfülöp  és 
Térsége Intézményirányító Társulás Társulási Szerződését a tervezetben foglalt 
tartalommal jóváhagyja. 
b.)  Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Révfülöpi 
Általános  Iskola  Alapító  Okiratának  módosítását  a  tervezetben  foglalt 
tartalommal jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős:     a.) – b.) pontokra: Tóthné Titz Éva főtanácsos
Határidő: a.) – b.) pontokra: 2011. június 15.
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9.) Salföld Község Önkormányzatának megkeresése révfülöpi védőnői körzethez tartozó 
csatlakozás tárgyában. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,   Salföld  község  önkormányzata  megkereséssel 
fordult  a  révfülöpi  Önkormányzathoz,  hogy  a  révfülöpi  védőnői  körzethez  szeretnének 
csatlakozni,  mivel  Kővágóörs-Kékkút  települések  védőnői  körzete  megszűnt,   illetve 
átalakult.  Állásfoglalást  kértek az ÁNTSZ Balatonfüredi,  Balatonalmádi,  Tapolcai,  Sümegi 
Kistérségi  Intézetétől,  véleményük  az  volt,  hogy  a  révfülöpi  csatlakozást  javasolta. 
Egyeztetést  folytatott  a  védőnővel.  Javasolja,  fogadják  el  a  csatlakozást.  Kéri  a  bizottság 
véleményét.
Bizottsági vélemény:
Eitner József  Oktatási,  Kulturális  és Szociális  Bizottság Elnöke: elmondja,  a  bizottság 
egybehangzóan támogatja a csatlakozást.
Kérdés, vélemény nem  hangzott el.
Miklós  Tamás  polgármester:  aki  egyetért  Salföld  település  csatlakozásával  a  révfülöpi 
védőnői körzethez, a határozati javaslat szerint – kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

51/2011. (V.23.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  és 
támogatja Salföld település csatlakozását a révfülöpi védőnői körzethez.
A Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének döntését követően a képviselő-
testület felkéri a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére, a körzetmódosítás 
kezdeményezésére.
Felelős: Tóthné Titz Éva főtanácsos
Határidő: folyamatos

10. ) Hajnal utcai ingatlanok pályázati úton értékesítésre történő meghirdetése.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás polgármester:  elmondja,  a  2011  évi  költségvetésben  a  kitűzött  feladatok 
megvalósítása  érdekében  vagyonértékesítést  terveztek.  A  költségvetés  tárgyalásánál 
februárban, megjelölték azokat az ingatlanokat, amelyeknek az eladására sor kerülhet. Kéri a 
bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság: a bizottság 3 igen 
szavazattal, 1 nem szavazattal,  támogatja az ingatlanok értékesítésre történő meghirdetését.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény:
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Gángó István képviselő-testület tagja: javasolja a testületnek, hogy ne foglalkozzanak az 
eladással.  Ezeket  az  ingatlanokat  több  éve  próbálják  értékesíteni,  ha  összevetnék  az 
értékeléseket,  akkor  mindig  csökkenő  értékek  állapítható  meg.  Ebben  a  helyzetben  nem 
szabad ingatlant eladni, mert áron alul értékesítik. Ezek az ingatlanok - megítélése szerint - 
egy  célozott,   jól  előkészített  gazdasági  programnál  cseretelek  alkalmazására  is  alkalmas 
lenne, vagy esetlegesen, ha célzott szociálpolitikai programjuk lenne arra is alkalmas lenne. 
Nem támogatja. Egy hulladékudvar ügye szóba jönne. Ezt egy szóval nem mondta, hogy a 
belterületen kellene létrehozni,  nyilván a peremkerületen.  Ez például alkalmas lenne ilyen 
feladatra.  Ebből  a  meggondolásból  nem támogatja  és  javasolja  a  képviselő-testületnek  is, 
hogy vegyék fontolóra. Intézkedik a határozati javaslat, hogy a versenytárgyalás lefolytatására 
a gazdasági bizottságot kérje fel. Jelzi, hogy ebben a munkában nem kíván részt venni, mivel 
az elvével ellentétes, nem támogatja az eladást.
Török  Péter  képviselő-testület  tagja:  nem  támogatja  a  telekeladást,  tartózkodni  fog  a 
telekeladás ellen.
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  20  millió  forint  bevételt  tervezett  a  képviselő-
testület a költségvetésben. Ha ez beérkezik, akkor tudják megvalósítani azt a programot, amit 
vállaltak,  vagy a vállalt  programokat,  amelyeket  összegyűjtöttek,  azokból le kell  venni 20 
millió  forint  értékben.  A  vagyont  nem  lehet  működésre  fordítani,  vagy  programoknak  a 
megvalósítására. Semmi nem kényszer, de ha előbbre akarnak lépni, nem decemberben kell 
értékesítésre  kijelölni  az  ingatlanokat.  Más  alkalommal  is  meg  volt  hirdetve,  többen 
érdeklődtek. Képviselők részére elhangzott korábban is, hogy a vagyon holt tőke, a parlagfű 
nő rajta. Az lenne jó, ha tulajdonosa lenne, használnák. Vannak olyan szociálpolitikai vetületű 
dolgok,  amelyen  lehet  gondolkozni,  ha  kezdeményezés  van  rá.  Bárki  pályázhat  az 
ingatlanokra. A tervek megvalósításához szükség van a költségvetés szerinti bevételre. 
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: elmondja, évek óta visszatér, hogy ezeket a telkeket el 
kellene adni, úgy néz ki nem veszik meg. Elnéptelenedik a település, a múlt évi statisztikához 
viszonyítva  is  közel  50  fővel  fogyott  a  település  lakossága.  Az  a  javaslata,  nem  a 
legértékesebb ingatlant,   egy közép árfekvésű,  vagy alacsony árfekvésű ingatlant  országos 
szinten ingyen és bérmentve olyan  szociális  rászorultnak,  aki nem tud ingatlant  vásárolni, 
letelepedne, el lehetne indítani holtpontról azt az állapot,hogy ne folyjon Révfülöp lakossága. 
Pár év múlva óvodás, iskolás, adófizető állampolgár lenne. 
Miklós  Tamás  polgármester:  ha  munkahely  van  Révfülöpön,  akkor  lesznek  lakók  és 
fiatalok. Ha ilyen projektekbe lesz előrelépés, akkor lesznek fiatalok. Azzal, hogy lakást vagy 
telket adnak, azzal nem lesz véleménye szerint jobb. Munkahelyteremtésre kell koncentrálni. 
Aki egyetért a határozati javaslattal, hogy pályázat kerüljön kiírásra, megjelentetve a megyei 
lapban,  honlapon,  képújságban,  a  leírt  ütemezéssel,  bizottsági  akkor  jelenlévő  tagjaival 
kerüljön lefolytatásra kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  1  tartózkodással,   1  nem 
szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

52/2011. (V.23.) Kt határozat
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Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  tulajdonában  lévő 
Révfülöp   150/1  hrsz  alatti  1202  m2  nagyságú  beépítetlen  területet  nettó 
4.900.000.- Ft kiinduló áron,  a 150/2 hrsz alatti 1184 m2 nagyságú beépítetlen 
területet nettó 4.800.000.- Ft kiinduló áron, a 157 hrsz alatti 753 m2   nagyságú 
beépítetlen területet nettó 3.250.000.- Ft kiinduló  áron, a 485/5 hrsz alatti 682 m2 

nagyságú  beépítetlen  területet  nettó  2.600.000.-  Ft  kiinduló  áron  értékesítésre 
meghirdeti.
Az ingatlanok értékesítésből befolyó összeget kizárólag felhalmozási célra lehet 
felhasználni.
A  pályázati  versenytárgyalás  lefolytatására  a  képviselő-testület  a  Gazdasági, 
Településfejlesztési és Turisztikai  Bizottságot felkéri.
A hirdetményt a  „Napló” napi lapban, a település honlapján, képújságban és 
Internetes ingatlanforgalmazó honlapon  kell közzé tenni. 
a.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati eljárást készítse elő,  a 
versenytárgyalás  (árverés)  közzétételéről,  illetve  a  versenytárgyalás 
lebonyolításáról gondoskodjon.  
b.)  A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  eredményes 
pályázati eljárás esetén a nyertes pályázóval az adás-vételi  szerződést megkösse. 
Felelős:  a.) pontra Tóthné Titz Éva főtanácsos

                           b.) pontra Miklós Tamás polgármester
Határidő: a.) pontra 2011. június 3., szeptember 8. 

                             b.) pontra 2011. szeptember 15. 

11.) Révco Bt. Császtai strandi K 2. sz. üzlet bérleti idő módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás polgármester:  elmondja,  tavaly meghirdetésre  kerültek  a  Császtai  strandi 
építmények. A Révco Bt. képviseletében Tátrai Csaba 5 éves időtartamara nyerte el a bérleti 
időt. Idei évben ismételten meghirdetésre kerültek a meglévő helyiségek, ezeket viszont 10 
évre hirdették meg. Mivel mind a kettő pályázaton eredményesen szerepelt a Révco Bt azzal a 
kéréssel fordult a testülethez, hogy a Császtai strandon bérelt 22.68 m2 nagyságú helyiség 
bérleti idejét is 5 évről 10 évre módosítsák. 
Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
egyhangúlag támogatja a bérleti idő módosítását.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Miklós  Tamás polgármester:  aki  egyetért  a  határozati  javaslattal  a  bizottsági  véleménye 
szerint-  kézfeltartással szavazzon.

53/2011. (V.23.) Kt. határozat
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Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Révfülöp  Császtai 
strand területén a fogadó épületben lévő Révco Bt. mint bérlő által bérelt K-2 
számú 22.68 m2 nagyságú helyiség bérleti idejét 5 évről 10 évre meghosszabbítja, 
így a bérleti idő vége 2019. október 30-ra módosul.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  megállapodás 
módosításának aláírására.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2011. május 31.

12.) NÉMO 2008. Kft. közterület-használati engedély kérelme
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja  a  Némo  2008  Kft  kérelmet  nyújtott  be  az 
önkormányzathoz,  hogy az Attacca Deluxe Music Klub mellett  lévő 4/1 hrsz-u területből, 
1320 m2  nagyságú  közterület,  park  kerítés  által  határolt  rész  kerthelyiség  céljára  történő 
bérbeadása  céljából  2011 június  1  -2016 augusztus  20-i  időtartamban.  Kéri  a  bizottságok 
véleményét.
Bizottsági vélemények:
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  javaslata, 
hogy 1 évre 2012. május 31-ig 600.000 Ft bérleti fejében adják bérbe a területet.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
1 éves időtartamra és 500.000 Ft-os bérleti díj fejében javasolja a terület bérbeadását.
Miklós Tamás polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy tárgyalást  folytatott  Pupos 
úrral  a  területtel  kapcsolatosan,  úgy  is  mint  hosszabb  távon  frekventált  és  igényesen 
kialakított  szabadtéri  helyiség  működtetésével  kapcsolatban.  A  megfelelő  színvonalú 
szolgáltatáshoz  egyrészt  térre  másrészt  támogatásra  is  szükség  van.  A terület  bérleti  joga 
lejárt.  A bizottsági  ülésen felmerült,  hogy jövőre járnak le  az érintett  bérlemények  bérleti 
jogai,  és  egységesen  kerüljenek  kialakításra  a  bérleti  időtartamok.  Szót  váltottak  arról  is 
hogyan lehetne ezeket a területen igényesen, hosszabb távon működtetni. 
Kondor  Géza  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság:  pontosítja  a 
bizottság javaslatát,  2012 december 31-ig javasolja a bérlet időtartamát.
Kérdés:
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: ezek az  emberek  sokat  tesznek a  településért, 
kifizetik tisztességesen a bérleti díjat, üzemeltetik, jó híre van a falunak. Tartózkodni fog a 
szavazásnál.  100.000 Ft-os költség egy falu költségvetésébe  nem jelent  semmit,  ez  a mai 
közvetítés többe kerül. 
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság Elnöke: 450.000 Ft 
volt eddig a bérleti díj, most emelnék 500.000 Ft-ra. 
Miklós  Tamás polgármester:  aki  egyetért  azzal,  hogy 2012.  december  31-ig 500.000 Ft 
+Áfa éves ajánlaton az érintett területet bérbe adják a Némó 2008 Kft-nek – kézfeltartással 
szavazzon.
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Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

54/2011. (V.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Révfülöp 4/1 
hrsz-ú területből 1320 m2 nagyságú, közterület, park kerítés által határolt  rész 
kerthelyiség  céljára  történő  bérbeadásával  a  NÉMO  2008  Kft-nek  (Tapolca 
Juhász Gy. u. 78.) 2011. június 1 -  2012. december 31-i időpont között 500.000 Ft 
+ Áfa/év bérleti díj ellenében.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2011. május 30.

13.)  Balatonszemes  és  Balatonudvari  Község  Önkormányzatának  megkeresése 
BAHART  Zrt.  részvényeinek  értékesítése  tárgyában. (Írásos  anyag  a  jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, két önkormányzat is értékesíteni kívánja a Balatoni 
Hajózási  részvényeit.  Mivel  ezek csak zárt  körben értékesíthetők  felmerül  a  kérdés,  hogy 
Révfülöp Önkormányzata  vásároljon-e a részvényekből.  Költségvetésben nem tervezték és 
nincsenek is  ilyen  tendenciák,  mivel  rendelkezik  az önkormányzat  saját  részvényekkel.  A 
határozati javaslat az, hogy ne éljenek a vásárlás lehetőségével. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság Elnöke: a bizottság 
mindkét település esetében javasolja, hogy ne éljenek az elővásárlás jogával.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester:  Miklós Tamás polgármester:  aki egyetért  azzal,   hogy az 
önkormányzat  a  balatonszemesi  önkormányzat  tulajdonában  lévő  Balatoni  Hajózási  Zrt 
részvénycsomag  vagyonarányos  elővásárlási  jogával  nem  kíván  élni  –  kézfeltartással 
szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

55/2011. (V.23.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nyilatkozik,  hogy  a 
Balatonszemes  Község  Önkormányzat  birtokában  lévő  Balatoni  Hajózási  Zrt. 
részvénycsomag vagyonarányos elővásárlási jogával nem kíván élni.
A  képviselő  testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  képviselő-testület  döntéséről  a 
határozat kivonatot Balatonszemes Község Önkormányzata részére küldje meg.
Felelős: Tóthné Titz Éva főtanácsos
Határidő: 2011. május 31. 
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Miklós Tamás polgármester:  aki egyetért  azzal,   hogy az önkormányzat  a Balatonudvari 
önkormányzat  tulajdonában  lévő  Balatoni  Hajózási  Zrt  részvénycsomag  vagyonarányos 
elővásárlási jogával nem kíván élni – kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

56/2011. (V.23.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nyilatkozik,  hogy  a 
Balatonudvari Község Önkormányzat tulajdonában lévő Balatoni Hajózási Zrt. 
részvénycsomagból nem áll szándékában vásárolni. 
A  képviselő  testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  képviselő-testület  döntéséről  a 
határozat kivonatot Balatonudvari Község Önkormányzat részére küldje meg.
Felelős: Tóthné Titz Éva Főtanácsos
Határidő: 2011. május 31. 

14.) Civil szervezetek és Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelmei elbírálása.
 -Veszprém Megyei Mentőszervezet „04 Alapítvány” támogatási kérelme
            -Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme.
            -Kővágóörs Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
            -Gázló Környezet és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  az  év  eleje  óta  érkeznek  az  önkormányzathoz 
különféle  támogatási  kérelmek,  ezek  kerültek  a  képviselő-testület  elé.  A Gázló  Egyesület 
részletes ismertetést adott az elmúlt évi támogatással kapcsolatban, illetve megküldte a 2011 
évi programtervét, amelyhez kéri a támogatást. A kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is 
megköszönte  a  támogatást,  illetve  a  Mentőszervezet  is  elszámolt  a  korábban  adott 
támogatással. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
minden  kérelmezővel  kapcsolatban  külön  szavazott.  A  kővágóörsi  Önkéntes  Tűzoltó 
Egyesület  és  a  Gázló  Egyesület  támogatási  kérelmét  egyhangúlag  támogatta  100.000.-  Ft 
illetve  50.000  Ft  összegben.  A  Mentőszervezet  és  a  Katasztrófavédelmi  Igazgatósággal 
kapcsolatban bizottság nem volt  ennyire  egységes.  Mivel  ezek többségében az állam által 
finanszírozottak, ezért a bizottság 3 nem szavazattal és 1 igen szavazattal nem támogatta a 
Mentőszervezet és  Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelmét.

Vókó László Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület Elnöke: megköszöni az eddigi 
támogatását a képviselő-testületnek. Ötévesek voltak, öt év alatt 55 programot bonyolítottak 
le, ez nem rossz szám. Ezekből a programokból 47 volt egyértelműen közhasznú 8 program 
pedig közhasznú tartalommal is bíró. 
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Kérdés nem hangzott el.
Vélemény:
Török Péter képviselő-testület tagja: a Gázló egyesülettel kapcsolatban szeretne szólni. Az 
egyik olyan civil szervezet, amelynek nagyon komoly hasznát látja a település, ami nem csak 
a közösségformáló hatása miatt, ami nem csak az egyesületi tagokra vonatkozik, hanem azon 
túlnyúló  rendszeres  közösségteremtés  egy  hasznos  ügy  érdekében.  Úgy  gondolja,  ez  egy 
nagyon szép dolog. A testületi üléseken ennek a látásmódnak a tapasztalatát többször kellene 
az  egyesület  képviseletében  hozzászólásával  erősíteni,  amikor  például  itt  volt  a 
hulladékkérdés.  Jó  lett  volna,  mint  aki  a  legtöbb  szemétszedést  szervező  a  településen, 
véleményével megerősítette volna ezt.  Ez csak kérés. A másik két szervezettel kapcsolatban 
elmondja,  egyrészt  érti  az  okát,  mert  amit  az  államnak  kellene  fenntartani  ne  az 
önkormányzatok  oldják meg.  Sajnos az elmúlt  időszakban volt  olyan  tapasztalata,  hogy a 
katasztrófavédelemhez kellett  fordulni a munkáját  illetően,  olyan prioritásnak a csapdájába 
esett, hogy a katasztrófavédelemnél fel van állítva, hogy kiket részesítenek először előnyben 
úgy technikai, mint egyéb mentés során, azok pedig a település lakosai. Ahol emberélet és az 
ahhoz kapcsolódó közvetlen vagyontárgyak védelméről van szó. Úgy gondolja, ha még csak 
gesztus értékű is a támogatást javasolja mindkét szervezetnek. Szánjanak rá egy minimális 
összeget.
Miklós Tamás polgármester: köszöni a hozzászólást. Ez felmerült a bizottsági üléseken is. 
Ha módosító javaslat van azt vessék fel. Támogatja képviselő úr javaslatát, ha jelképesen is 
legalább  20-20.000  Ft-tal  támogassák.  300.000  Ft  van  egész  évre  a  civil  szervezetek 
támogatására. Helyi civil szervezetek még fognak beadni támogatási kérelmet. Egyetértés van 
a Gázló Egyesület és a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Támogatására 100.000 Ft és 
50.000 Ft összegbe. 20-20.000 Ft-tal, ha támogatnák a másik két szervezetet, akkor a gesztust 
megtennék. 
Gángó  István  képviselő-testület  tagja: módosító  indítványként  javasolja,  hogy  a 
Mentőszervezet alapítványát 50.000 Ft-tal támogassák. Ez a tapolcai körzetbe kerül, amikor 
az  ember  bajban  van  akkor  érzi  mennyire  szükséges  a  mentő.  A  forrást  is  megnevezi, 
következő  napirend  lesz  a  Balatoni  Futár  támogatás,  ő  inkább  azt  nem  támogatja  és  a 
Mentőszervezetnek 50.000 Ft támogatást javasol. Ez az egészségükért van. 
Miklós  Tamás  polgármester:  a  Balatoni  Futárnak  nincs  forrása.  Az  alapítványok  azért 
vannak  létrehozva,  hogy  a  gyűjtést  az  egyénektől  szedjék  be  ne  az  önkormányzatoktól. 
Jótékony polgárok befizetéseiből tudják támogatni azokat a feladatokat, amelyeket ellátnak. 
Mindenkinek meg van a tiszteletdíjának a felajánlási lehetősége. Van olyan képviselő – nem 
kíván nevesíteni – aki felajánlotta múlt évi egész tiszteletdíját, nemes célokra. 

Egyenként felteszi  szavazásra a támogatási kérelmeket.

Aki  egyetért  a  Gázló  Környezet-  és  Természetvédő  Egyesület  támogatásával  100.000  Ft 
összegben - kézfeltartással szavazzon.
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Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

57/2011. (V.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gázló Környezet- és 
Természetvédő Egyesület részére – az egyesület környezettudatos viselkedést és 
életmódot  ösztönözni  szándékozó,  közösségformáló  rendezvényeinek 
támogatására – 2011 évi költségvetésében 100.000 Ft-ot biztosít a II. Működési 
célú  pénzeszköz  átadás  2.  Egyéb  támogatás  „Civil  szervezetek,  egyéb  szervek 
támogatása” cím terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzátadási megállapodás 
aláírására.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2011. június 15.

Miklós Tamás polgármester: aki egyetért a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 50.000 
Ft-tal történő támogatásával - kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

58/2011. (V.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kővágóörsi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület részére – a település tűz- és katasztrófahelyzet felszámolásához 
– 50.000 Ft-t támogatást biztosít 2011. évi költségvetésében a II. Működési célú 
pénzeszköz  átadás  2.  Egyéb  támogatások  „Civil  szervezetek,  egyéb  szervek 
támogatása” cím terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzátadási megállapodás 
aláírására. 
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2011. június 15.

Miklós Tamás polgármester: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérelmével 
kapcsolatban   módosító indítvány volt részéről és Török Péter képviselő úr részéről, mely 
szerint  20.000  Ft-  támogatást  adjanak  számukra.  Aki  egyetért  a  módosító  indítvánnyal  - 
kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

59/2011. (V.23.) Kt. határozat
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Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Tapolca  Polgári 
Védelmi  Iroda  részére  –  a  polgári  védelmi  feladatok  színvonalas,  a  lakosság 
érdekét  szolgáló  ellátása  érdekében  20.000  Ft  támogatást  biztosít  2011.  évi 
költségvetésében  a  II.  Működési  célú  pénzeszköz  átadás  2.  Egyéb  támogatás 
„Civil szervezetek, egyéb szervek támogatása” cím alatt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzátadási megállapodás 
aláírására.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2011. június 15.

Miklós Tamás polgármester:  Veszprém Megye Mentőszervezet 04 Alapítvány kérelmével 
kapcsolatban két módosító indítvány volt. Volt egy 20.000 Ft- és egy 50.000 Ft-os indítvány.
Aki egyetért a 20.000 Ft-os módosító indítvánnyal kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  2  nem  szavazattal,  1 
tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

60/2011. (V.23.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei 
Mentő  Szervezet  „04  Alapítvány”  részére  –  feladataik  minél  szakszerűbb,  a 
lakosság érdekét szolgáló ellátása érdekében - 20.000 Ft támogatást biztosít 2011. 
évi költségvetésében a II. Működési célú pénzeszköz átadás 2. Egyéb támogatás 
„Civil szervezetek, egyéb szervek támogatása” cím alatt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzátadási megállapodás 
aláírására.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2011. június 15.

15.) Balatoni Futár közéleti magazin anyagi támogatás kérelme.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós  Tamás polgármester: elmondja,  megjelenési  gondjai  voltak  a  Balatoni  Futár  -  a 
képviselők  által  is  ismert  –  balatoni  közéleti  magazinnak.  Az  önkormányzat  50  db 
tiszteletpéldányt  kap hosszú évek óta.  Általában minden balatoni  önkormányzat  támogatja 
szerény mértékben. Az idei évben felajánlották azt a lehetőséget, hogy ne csak támogatást, 
hanem esetleg üzleti formában, támogatási szerződés keretében cikk megjelentetésével fizetett 
cikk szerűen támogassák a lap fennmaradását. Erre nincs fedezet, kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:  a bizottság 
3 nem szavazattal nem javasolja a támogatás megadását.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
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Miklós Tamás polgármester:  aki a bizottság véleményét támogatja, hogy nem támogatják a 
Balatoni Futár megjelenését kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

61/2011. (V.23.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Balatoni  Futár  c. 
régiós havi lap anyagi támogatás kérelmét nem támogatja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.
Felelős: Tóthné Titz Éva főtanácsos, jegyző-helyettes
Határidő: 2011. május 31.

Bejelentés, interpelláció
Vókó  László  Gázló  Környezet-  és  Természetvédő  Egyesület  Elnöke: elmondja,  a  hét 
végén lesz 29-én túráznak Badacsonyba, melyre mindenkit tisztelettel várnak. A gyülekező 
9.30  órakor  van  Badacsonytomaj  község  Nemesgulács  felőli  táblájánál.  Ez  3-4  órás 
gyalogtúra lesz. 

Miklós  Tamás  polgármester:  megköszöni  a  részvételt  a  képviselő-testület  ülését  18.00 
órakor berekeszti. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.

kmft.

Miklós Tamás Hamarné Szöllősy Emília jegyző 
polgármester helyett

Tóthné Titz Éva főtanácsos

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

Kondor Géza                                                           Török Péter 
képviselő-testületi tagok.
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